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Час і простір – два важливі параметри матеріального світу, що 

відображаються у нашій свідомості, і знаходять свою актуалізацію в мові. 

Погляд на світ закладений у мові, кожна мова відображає його по-своєму. 

Витоки людського досвіду знаходимо також у фразеології, яка є однією з 

найважливіших складових мовної картини світу. Часові і просторові 

відношення відображають чеські ФО. 

Як зазначають науковці В.  Д.  Ужченко, Л.  Г.  Авксентьєв, для фразеології, 

як і для лексики, властиві певні внутрішні закономірності, зокрема, такі 

системні відношення, як полісемія, синонімія та антонімія [11, с. 46].  

Наявність типових, повторюваних диференційних сем пов’язує фраземи 

певними опозитивними відношеннями схожості або протиставлення: 

синонімічними та антонімічними.  

Аналіз фразеологічного матеріалу показує, що фразеологізми мають 

здатність вступати в синонімічні та антонімічні відношення не тільки зі 

співвідносними за значенням словами, але й з іншими ФО.  

Завдання розвідки – проаналізувати системні відношення чеських 

фразеологізмів з просторовою та часовою семантикою, зокрема, розглянути 

синонімію, антонімію та полісемію серед вищевказаної групи ФО. Нам не 



відоме жодне дослідження з даної проблематики, саме тому цей аспект став 

об’єктом нашого дослідження. 

Фразеологізми вибрані в основному зі “Словника чеської фразеології та 

ідіоматики” [13].  

Терміни “фразеологічна одиниця (ФО)”, “фразеологізм”, “фразема” 

вживаються у статті як синоніми. 

Дослідженню фразеологічної синонімії присвячено чимало робіт. 

Теоретичне осмислення проблем фразеологічної синонімії почалося у 50-их 

роках XX століття з праць О.  В. Куніна, В.  Ф. Рудова, Ю.  Д. Апресяна, 

В. Т. Шклярова тощо. Їхню справу продовжили Т.  А.  Бартагаєв, В.  І.  Зимін, 

І.  І.  Чернишова, М.  І.  Сидоренко, В.  М.  Телія та ін.. Їхні зусилля, скеровані 

на методики дослідження, на встановлення критеріїв синонімічності, на 

вироблення чіткої дефініції фразеологічних синонімів та на створення їх 

класифікації. У мовознавстві відсутні єдині погляди на основні питання 

фразеологічної синонімії [6, с. 1]. 

Так, В. М.  Телія, наприклад, під фразеологічними синонімами розуміє: 

такі два звороти, які, розрізняючись за лексичним складом компонентів, але 

маючи однотипне категоріальне граматичне значення, здатні до заміни в ряді 

визначених синтаксичних конструкцій, не порушуючи будови цієї конструкції і 

її змісту [9, с. 77]. “Фразеологічними синонімами (або синонімічними 

фразеологізмами), − на думку Л.  Г.  Скрипник, − вважаються фразеологічні 

одиниці, які позначають той самий предмет дійсності, виражаючи те саме 

поняття, відтіняючи різні сторони його, і при різній внутрішній формі і 

неоднаковому лексичному складі мають однотипне категоріальне значення, 

однакову семантичну сполучуваність із словами оточення” [7, с. 212]. Вчений 

В. П. Жуков фразеологічними синонімами називає фразеологізми з тотожними 

або надто близьким значенням, які співвідносяться з однією і тією ж частиною 

мови, в переважній більшості мають однакову або подібну синтаксичну 

сполучуваність (ця особливість насамперед характерна для одноструктурних 

фразеологізмів), але відрізняються один від одного або відтінками значень, або 



стилістичним забарвленням, або тим і другим одночасно” [5, с. 116]. 

“Синонімічними фразеологізмами”, - вказує Ю.  С.  Степанов, - називаємо такі, 

які хоч і близькі за значенням, але в своїй основі мають різні образи (це їх 

семантична ознака) і не допускають заміни компонентів від одного 

фразеологізму до іншого (це їх формальна ознака) [8, с. 59]. 

Існує також думка, що доцільно розглядати не синонімію фразеологічних 

одиниць взагалі, а синонімічні зв’язки ФО на різних зрізах цих відношень 

виходячи з розуміння фразеологічної семантики як комплексу співвідношень 

трьох аспектів – сигніфікативного (понятійного), денотативного (предметного) і 

конотативного (стилістичного) [10, с. 61-65]. Достатньою умовою для реалізації 

сигніфікативної синонімії є наявність у семантиці ФО схожого понятійного 

значення як ядра всієї смислової структури фразеологізмів. При встановленні 

синонімії денотативної необхідно брати до уваги й інші елементи смислової 

структури ФО. Щоправда, і при цьому типі синонімії понятійна спільність 

залишається необхідною, але вже недостатньою умовою для вступу ФО у 

синонімічні відношення між собою. Суттєвим фактором, який потрібно 

враховувати при встановленні денотативної синонімії між одиницями 

словникового складу мови, є схожість їх предметної співвіднесеності. При 

встановленні фразеологічної синонімії на рівні визначення значення за 

денотатом на увагу заслуговують, крім схожої предметної співвіднесеності, 

набори денотативних і конотативних сем (ознак), що зумовлюють не тільки 

власну парадигматичну цінність ФО, а й її місце в конкретному синонімічному 

ряду.  

Виходячи з двостороннього трактування семантичної значущості ФО, 

можна виділяти синонімію окремо на рівні системного (сигніфікативного) і 

функціонального (денотативного) визначення значення. Достатня умова 

реалізації системної синонімії – наявність у семантиці ФО схожого поняттєвого 

значення. Так, наприклад, чеські ФО на позначення вікової категорії “старість”: 

podzim života, podvečer života, sklonek života, mít staré / starý kosti; na stará 

kolena, mít život za sebou, nebýt / nebejt už žádný / žádnej mladík, být / bejt (už) v 



letech; starý mrzout, zub času, obrostlý mechem, vysoký / požehnaný věk, uvidět / 

vidět / spatřit už Abraháma, být starý jako Abrahám; být starý jako Metuzalém; starý/ 

ostřílený kozák, starý mazáк; starý mrzout, starý medvěd на рівні системи 

вступають між собою у синонімічні відношення, оскільки всі вони передають 

загальне поняття “старість”. Лексема старість характеризується великим 

ступенем узагальненості й універсальності. У межах цього синонімічного ряду 

опорне слово старість є його семантичним інваріантом, на фоні якого можна 

виявити смислові ознаки інших мовних одиниць При такому підході до 

значення поняття фразеологічної синонімії значно розширюється. І навпаки, 

поняття синонімії звужується при функціональному (денотативному) підході, 

тому що, крім схожої поняттєвої співвіднесеності, беруться до уваги й інші 

елементи смислової структури ФО [10, с. 61-66]. Так, наприклад, вищенаведені 

ФО на рівні функціонування не будуть синонімами, оскільки вони різняться 

відтінками значень. Як відомо, старість- це схил людського життя, і, 

незважаючи на те, що цей вік пов’язують із фізичною неміччю, людина не 

здатна чогось досягати: podzim života (Напр. Nechci se v Čechách cítit jako 

německý důchodce , který podzim života tráví někde na Mallorce , " vysvětluje Bernd 

Posselt..) [17], podvečer života, sklonek života (Напр. Tocqueville : vylíčil případ 

amerického starce , který si na sklonek života stavěl dům…)[14], mít staré / starý 

kosti; na stará kolena (Напр. jakousi detektivku od Zdeny Frýbové , kterou napsala 

na stará kolena , aby se zavděčila čtenářům…)[14], mít život za sebou, nebýt / nebejt 

už žádný / žádnej mladík, být / bejt (už) v letech (Напр. mudrování spadl do očí . " Je 

velmi pohledný , i když je už v letech , " přidala se její sestra - dvojče Blythe …)[14]. 

ФО podzim života, podvečer života, sklonek života, mít staré / starý kosti; na stará 

kolena, je už v letech є синонімами на денотативному рівні. 

Також старість асоціюють із шаною, повагою, гідністю, благословенним 

віком: vysoký / požehnaný věk (йдеться про вік більше 60 років) (Напр..přece 

jenom je devětaosmdesát let , ačkoliv na tak vysoký věk působila neuvěřitelně čile a 

křepce . Hbitými krůčky - má roků ? Osmdesát osm . Osmdesát osm . No to už je 

požehnaný věk...) [14],; uvidět / vidět / spatřit už Abraháma (дожити до віку 50 



років); být starý jako Abrahám; být starý jako Metuzalém (Напр. vzhledem k tomu, 

že pracovala s Bragim , který byl starý jako Metuzalém , s nesnesitelnou Belou a 

upjatým Tórem…) [14]. Фразеологізми vysoký / požehnaný věk, uvidět / vidět / 

spatřit už Abraháma (дожити до віку 50 років); být starý jako Abrahám; být starý 

jako Metuzalém також будуть синонімами на денотативному рівні.  

Старість асоціюють із досвідченістю, мудрістю, розважливістю, 

самовпевненістю: starý / ostřílený kozák (Напр. Benny byl další židovský šňupař z 

New Yorku, taky starý kozák . V Lexingtonu byl jedenáctkrát a teď byl na " 

bluegrassovém) [14], starý mazáк (Напр. jasné , že neočekávali žádné nebezpečí . 

McLeod , starý mazák , byl přesto opatrný…) [14]. І, відповідно, ці ФО будуть теж 

синонімами на денотативному рівні. 

Також про старших людей говорять із відтінком зневажливості, цей період 

життя асоціюється із буркотливим характером і поведінкою; дивним, 

чудернацьким поводженням: starý mrzout, starý medvěd, консервативними 

поглядами, відставанням від сучасного світу; недбалим ставленням до своєї 

зовнішності: obrostlý mechem , starý paprika (Напр. vybuchl Ma Žung , když vyšli 

na ulici . " Ten starý paprika v klenotnictví byl přesvědčený , že koupil 

krabičku…)[14].  

Наведемо інший приклад. Так, просторові значення “близько”, “що видно”, 

“що чутно” реалізують наступні фразеологізми: bejt v dohledu( Напр. Jasně , tak 

já se teď klidím , protože nepřítel je v dohledu...)[14]; být/ bejt v doslechu; být/bejt na 

obzoru/ vobzoru;  být viditelný/ být vidět pouhým okem (Напр. určitou minimální 

vzdálenost , protože otisk postavy je viditelný jen z několika metrů…) [16].Отже, ФО 

bejt v dohledu, být/ bejt v doslechu; být/bejt na obzoru/ vobzoru; být viditelný/ být 

vidět pouhým okem будуть синонімами на денотативному рівні. 

Просторові значення “дуже близько”, “зовсім поруч”, “на невеликій 

відстані” реалізують такі ФО: na dosah ruky (Напр. podepisoval do památníků 

vlevo i vpravo , až k nám došel na dosah ruky . Zastavil se . Dívali jsme se jeden na 

druhého)[14]; mít to při ruce, mít to u nosu (Напр. tam , kde je vůbec nečekali , a 

měli je přitom přímo u nosu…) ; mít to u huby; pár kroků (Напр. tři měsíce , ale 



nikdy jsem se nedostal dál než jen pár kroků od Brodwaye) [14]; mít to za rohem; co 

by kamenem dohodíl. 

Таким чином, ФО na dosah ruky, mít to při ruce, mít to u nosu, mít to u huby; 

pár kroků, mít to za rohem; co by kamenem dohodíl є синонімами на 

денотативному рівні. 

Також про семантичну еквівалентність ФО і синонімічного слова можна 

говорити лише на рівні визначення значення за сигніфікатом, тобто при 

системному (семасіологічному) підході до значення. На рівні ж визначення 

значення за денотатом, тобто при функціональному (ономасіологічному) 

підході до значення, можна говорити лише про співвіднесеність їх смислових 

обсягів. Порівняємо, наприклад, нейтральне старість і денотативну 

співвіднесеність значень вищезазначених чеських ФО, що мають ряд 

додаткових смислових ознак, пов’язаних з різними ситуаціями їх вживання. 

Отже, чеські ФО на позначення часових та просторових відношень 

вступають між собою у синонімічні відношення на рівні системи і 

функціонування. При семасіологічному підході усі ФО, що стосуються того чи 

іншого часового чи просторового значення будуть синонімами, а при 

ономасіологічному – потрібно враховувати додаткові відтінки значень.  

Що ж стосується фразеологічної антонімії, то остання полягає в 

полярному протиставленні значень фразеологізмів при їх семантичній 

спільності. 

Полярність і спільність семантики – неодмінна ознака антонімії 

фразеологізмів. Протиставлятися можуть фразеологізми, що означають 

однорідні явища. Так, наприклад, ФО, що позначають поняття “далеко” є 

антонімами до фразеологізмів з семантикою “близько”, оскільки відносяться до 

категорії відстані. 

Ще одним фактором у визначенні антонімів є категоріально-граматичний 

компонент , тобто обидва фразеологізми повинні належати до однієї частини 

мови. 



Існують протилежні думки стосовно структури фразеологізмів при 

визначенні антонімів. 

Вузьке розуміння фразеологічних антонімів охоплює однорідність 

структури – одного із головних критеріїв антонімічності фразеологізмів. Отже, 

поза межами антонімії залишається велика кількість фразеологізмів, що 

різняться структурною побудовою та образною основою. 

Таким чином, фразеологічними антонімами називають одноструктурні 

фразеологізми з протилежними конкретними і спільними загальними 

значеннями та з однорідною категоріально – граматичною характеристико [2, 

с. 130]. 

“Суть фраземної антонімії полягає в полярному протиставленні значень 

фразем при їх семантичній спільності” [1, с.  102]. 

Мовознавець М.  Т.  Демський у свої статті “Системні зв’язки у сфері 

фраземіки” зазначає: “у зв’язку з тим, що фраземи-антоніми характеризують 

предмети і явища навколишньої дійсності та їх динамічні і статичні ознаки з 

різних, але суміжних сторін, можна визначити ці одиниці як одно- і 

різноструктурні фраземи, що мають протилежне конкретне значення, виражене 

відмінним повністю або частково компонентним складом, і належать до одного 

й того самого семантико-граматичного класу” [1, с. 40]. 

Тобто, згідно широкого розуміння фразеологічних антонімів, кожна ФО, 

яка належить, наприклад, до семантичної підгрупи “далеко” є антонімом до 

кожної ФО, яка належить до семантичної підгрупи “близько”. Наприклад: 

být/bejt v dohledu (близько) - za devatero horami a čtyřmecítma propastmi 

(далеко); mít to při ruce (близько) - na hony vzdálený (далеко). Серед них 

виділяємо нерівнозначні і різноструктурні (do horoucích pekel; bydlí tam, kde 

lišky davají dobrou noc (далеко) – pár kroků, od vedle (близько); різноструктурні.  

Згідно вузького розуміння фразеологічних антонімів, то не усі 

вищезазначені ФО будуть антонімами, потрібно враховувати структуру, 

семантику та функціонально-стилістичні риси. Можна виділити певні 

антонімічні пари. Наприклад: být z dohledu (далеко) – být v dohledu (близько); 



vysoký věk (старість)– utlý věk (молодість); stará můra (старша жінка, як правило, 

зла, сварлива) – pěkná kost / kůstka (молода жінка), mladý / zelený / neostřílený 

zajíc (молода недосвідчена людина) – starý mazák, starý / ostřílený kozák (старша 

досвідчена особа);v dávných dobách / za dávných dob (минуле) –za našich 

časů(теперішнє); nebýt od něčeho daleko (близько) – být něčemu na honý vzdálený 

(далеко); mít mladé / mladý / mladší nohy (молодість)– mít staré nohy (старість); 

na dlouhé lokte (повільно) – jedním mžikem (bez dlouhého vyptávání) (швидко); 

v pozdních nočních hodinách (пізно) – v časných ranních hodinách (рано); pekelné 

tempo (швидко) – hlemýždí / želví rychlost / tempo (повільно); (po) celý čas / (po) 

celou dobu (тривало) – krátká chvíle (нетривало); mít (už) několik křížků na zádech 

(старість) – mít život před sebou (молодість); do bílého rána / dne (вночі) – od 

božího rána (вдень) тощо. 

На відміну від полісемантичних слів, у яких виділяються прямі й переносні 

значення, у фраземах значення виникають унаслідок переносу. Тому в межах 

фразеологізму можна виділити лише основне і похідне значення. Нові значення 

можуть виникати як унаслідок послідовного розвитку значень ФО, так і 

паралельного, тобто вторинного метафоричного зсуву і паралельного 

метафоричного зсуву. 

При послідовному розвитку на базі основного значення виникає похідне 

першого ступеня, від якого – похідне значення другого ступеня і т.д.. 

Наприклад: фразеологізм být (tenkrát) ještě v plenkách використовують не лише 

для позначення періоду новонародження, й для характеристики приладу, 

винаходу, технічного пристрою зі значеннями: “недосконалий”, “примітивний”, 

такий, що потребує доопрацювання” (Напр. vzpomínku . Umřel , když byl Cecil 

batole a Carl ještě v plenkách . Pokud vůbec věděl , na co otec zemřel…) [14] 

(реалізує значення “новонароджений”); (Напр. další rozvoj theorie kvant, která by 

bez něho zůstala v plenkách jako zcela isolovaná kuriosní kapitola fysiky…) [14] 

(маніфестує сему “недосконалий”); (Напр. problémy . Brzy zjistil , že česká 

internetová síť je ještě v plenkách .která by bez něho zůstala v plenkách jako zcela 

isolovaná kuriosní kapitola fysiky…) [14] (передає значення “примітивний”).  



Фразеологізм ve hvězdách передає просторове значення: “високо”(Напр. 

žluť kovů a ptáci vzkřiklo by . Kolébky zavěšené ve hvězdách a všechny vášně světa 

jak žadoní o návrat…) [14], а також маніфестує значення: “невідоме вирішення 

(про речі, справи) : (Напр.“Nemám ještě ani hrubý náčrt , a celkový výsledek je ve 

hvězdách . To je na celé věci nejvíc vzrušující… ) [14]. 

Вторинні семантичні зрушення мають місце тоді, коли на основі значення 

фразеологізму виникає нове або так зване вторинно-образне значення 

(первинно-образне значення виникає внаслідок метафоризації вільного 

словосполучення). Так, наприклад, ФО zorné pole позначає частину простору, 

якого можна осягнути оком: (Напр. Hledal v zorném poli svého dalekohledu 

nepřátelské tanky) [13, D.II, s.  249], а також цей фразеологізм використовується 

ще й на позначення сфери, деяких зацікавлень, як правило, діяльності (Напр. 

které jsou jádrem dnešní Evropy , ležely úplně mimo zorné pole starověkého 

historika…)[14]. 

Фразеологізм být / bejt v rozkvětu, окрім позначення етапу молодості (Напр. 

byli oba mladí , mladý muž a mladá žena . Byli oba v rozkvětu mládí nebo snad v tom 

věku..) [14] вживається також для характеристики землі, підприємства, країни, 

що добре розвиваються, приносять прибуток (Напр. přichází ve správný okamžik . 

On-linová reklama je v rozkvětu a jen ve Spojených státech se může letos přiblížit…) 

[15].  

Досить продуктивним є паралельний розвиток семантичної структури 

фраземи, тобто коли одна й та сама дериваційна база метафоризується 

паралельно. Такий процес зумовлений тим, “що одне й те саме явище породжує 

в свідомості мовців різні, іноді навіть взаємно не зв’язані асоціації” [12, с. 39]. 

ФО v těsném sledu, окрім просторового значення “поблизу” (Напр. byl skupinou 

záložní . Přestože divize postupovala v těsném sledu a urazila průměrně tři kilometry 

za hodinu…) [14], маніфестує і часове значення “послідовно”, “через певний 

час” (Напр. příležitostech omílám stále dokola . Otázka , která je kladena v těsném 

sledu za oněmi výše jmenovanými materialistickými …) [14]. 



Аналізуючи чеські ФО на позначення часових та просторових відношень, 

можна виокремити фразеологізми, які мають часові та просторові значення. 

Філософ С. М. Бардонов зазначає, що між просторовими і часовими 

характеристиками існує подібність. І ця подібність (схожість) не випадкова. 

Простір і час взаємодоповнюють одне одного. Взаємодоповненість полягає в 

тому, що простір визначають через час і навпаки [3, с.  90-94]. Наприклад: na 

dosah ruky ( chvilku jsem u vás . " Mohla prostě odjet . Konec října na dosah ruky. 

Hodiny se posunou zpátky…)[14] (часове значення “скоро”) – Напр.( trhlinou v 

plotu už byly zadní trakty kancelářských budov na dosah ruky . Neviděl jsem ale 

uličku…) [14] (просторове значення “близько”).  

Крім послідовного та паралельного розвитку семантичної структури 

фраземи, можливий ще послідовно-паралельний, коли внаслідок первинного 

метафоричного зсуву на основі вільної синтаксичної конструкції виникає 

моносемантична фразема, а вже на її базі паралельно розвиваються нові 

значення. Так, у смисловій структурі фразеологізму визначають ієрархічну 

послідовність семем. Наприклад, у смисловій структурі ФО na hony daleko вони 

розподіляються так:  

1) “бути далеко від чогось (когось)” – просторове значення: (Напр. to přesně 

odpovídalo , . . . - ale od Atén jsou už na hony daleko . Motocykl s řevem vyrazil 

kupředu…) [14]; 

2) “давно” – часове значення (Напр. při cvičeních , která k tomu vedla . Určitě to 

bylo na hony daleko od toho nešťastného dne…) [14]; 

3) “не знати щось, не бути здібним до чогось”, “не мати таланту до чогось” 

(Напр. ovšem o diskusi dost akademickou , protože jsme byli na hony daleko od úplné 

znalosti fyzikálních zákonů…) [14]. 

Таким чином, можна ствердити, що ФО тонко відтворюють різноманітні 

відтінки значень, допомагають нам глибше і точніше найменувати оточуючу 

дійсність. І усі ці відтінки значень фразеологізми реалізують, безумовно, в 

контексті, адже значення фразеологізмів найповніше розкривається в 

контекстах, оскільки саме контекстові належить основна роль у реалізації 



значень різних мовних одиниць; розгляд же поза контекстом, поза зв’язком з 

іншими мовними одиницями вводить у сферу понять, відтісняючи на задній 

план всебічну реалізацію значень фразеологічних одиниць [11, с.  46-47]. 

Отже, чеські ФО з просторовою та часовою семантикою, окрім часових та 

просторових значень, у певних контекстах реалізують і інші властиві їм 

значення. 
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СИСТЕМНЫЕ СВЯЗИ В СФЕРЕ ЧЕШСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ НА ОБОЗНАЧЕНИЯ 

ВРЕМЕННЫХ И ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Статья посвящена анализу системных отношений в сфере чешской фразеологии 

пространственной и временной семантики, в частности, рассматривается синонимия, 

антонимия и полисемия среди вышеуказанной группы фразеологизмов. 
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SYSTEMATIC RELATIONS IN THE FIELD OF CZECH PHRASEOLOGY 

CONCEPTUALIZING SPATIAL AND TEMPORAL RELATIONS  

 

The article analyses the systematic relations in the field of Czech phraseology of spatial and 

temporal semantics focusing on the synonymy, antonymy and polysemy within the studied group of 

phraseological units. 
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